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ŠTRUKTÚRA ZRNITOSTI A PODIEL IZOMETRICKÝCH
TRIESOK V MOKREJ PILINE Z PROCESOV PÍLENIA DREVA
NA HLAVNÝCH PILIARSKYCH STROJOCH
THE STRUCTURE OF GRANULARITY AND THE SHARE OF
ISOMETRIC CHIPS IN THE WET SAWDUST FROM THE PROCESS OF
WOOD SAWING ON MAIN SAWING MACHINES
Ladislav Dzurenda
ABSTRACT
In the paper, there are the results of granulometric analyses of granularity and
microscopic analyses of the shape of grains in individual fractions of wet sawdust from the
process of sawing of wood on frame, band and circular saws.
The interval of granularity of wet sawdust and the dependence of the share of
isometric chips in the wet sawdust created in the process of sawing of wood on frame, band
and circular saws is determined.
Key words: wet sawdust, granulometric analyses, dimensions and form of chip sawdust,
isometric chips

ÚVOD
V procese pílenia dreva vedľa hlavného produktu vzniká trieska - pilina, ktorej tvar,
rozmery a množstvo je závislé tak od fyzikálno-mechanických vlastností píleného dreva,
ako i od tvaru, rozmerov, ostrosti rezného nástroja a technicko-technologických podmienok
realizácie procesu pílenia [1÷10].
V odbornej literatúre je pilina charakterizovaná ako polydisperzná sypká hmota
pozostávajúca z hrubých a stredne hrubých frakcií t. j. sypký materiál s rozmermi zŕn nad
0,3 mm, pričom nie je vylúčený ani podiel jemnejších frakcií s menšími rozmermi triesok [10].
Podľa triediacich ukazovateľov sypkých hmôt uvádzaných v STN 26 0070 je pilina
klasifikovaná ako B-45UX t.j. sypká hmota jemnej zrnitosti (0,5÷3,5 mm), hygroskopická,
málo sypná a abrazívna hmota s tendenciou zhlukovania. .
Zvýšený záujem o pilinu, ako druhotnú surovinu pre výrobu aglomerovaných
materiálov, chemické spracovanie dreva, či výrobu rozmerovo a energeticky
homogenizovaného paliva (brikiet a peliet), si v ostanom čase vyžiadal spresnenie
informácie o zrnitosti, geometrických tvaroch a rozmeroch triesok piliny. Cieľom danej
práce je prezentácia časti výsledkov grantového projektu: VEGA-SR č.1/2402/05: „Výskum
fyzikálnych vlastností prachovej frakcie triesok vzniknutých v procese trieskového
obrábania a delenia dreva“ a projektu VEGA-SR č. 1/4387/07: „Výskum fyzikálnych
a mechanických javov v špecifických podmienkach prvotného a druhotného spracovania
dreva a drevných materiálov“ pojednávajúcich o zrnitosti a podiele izometrických triesok v
mokrej piline vytvorenej v procesoch pílenia mokrého dreva na rámových, kmeňových
pásových a kmeňových kotúčových pílach.
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ
Mokrá pilina pre granulometrický rozbor bola vytvorená v procese pílenia dreva
drevín: smrek obyčajný, borovica lesná, buk lesný a dub zimný s vlhkosťou w = 62÷85 % na
rámových pílach typu: RZ–71, R 63–4B, GKT 600 s pílovými listami o hrúbke s = 2,2 mm a
úpravou zubov rozvodom, kmeňových pásových pílach typu: Mini Profi 900, PRIMULTINI
900 s pílovým pásom o hrúbke s = 1,8 mm a úpravou ozubenia pechovaním, kmeňovej
kotúčovej píle UPH 35/80 s priemerom pílových kotúčov D = 850 mm, hrúbky s = 2,8 mm,
rozmietacej kotúčovej píle JRP V 180 s priemerom pílových kotúčov D = 560 mm, hrúbky s =
2,8 mm a rozmietacej kotúčovej píle PWR 401 s priemerom pílových kotúčov D = 350 mm,
hrúbky s = 2,4 mm. Zuby kotúčových píl boli upravené pechovaním.
Izokinetický odber vzoriek pilín
Vzorky pre granulometrickú analýzu boli odoberané z potrubia odsávania piliny
prostredníctvom izokinetickej sondy Gravimetrickej aparatúry typu MU 5–OT fy: ORGREZ a. s.
Brno. Gravimetrická aparatúra MU 5–OT (obr. 1) pozostáva z izokinetickej odberovej sondy
(1), diferenciálneho manometra pre nastavovanie a kontrolu izokinetiky (2), filtra (3) s filtračnou vložkou FILPAP Z 4, diferenciálnych manometrov pre snímanie tlakov na clone (4),
teplomera (5), regulačného ventila (6) na prisávanie vzduchu do meracej súpravy MU 5–OT pred
zdrojom sania, zdroja sania (7) – šesťstupňového odsávacieho agregátu s prietokom Vmax = 30
m3.h-1.

Obr. 1 Gravimetrická aparatúra MU 5 – OT pre izokinetický odber vzoriek piliny z odsávacieho
potrubia piliny.
Fig. 1 Gravimetric equipment MU 5 – OT for isokinetic withdrawal of sawdust samples from the
sawdust exhaustion piping system from the machine.

Odber vzoriek sa v súlade s STN ISO 9096: „Manuálne stanovenie hmotnostnej koncentrácie
tuhých znečisťujúcich látok“ vykonával v rovnom úseku potrubia s dĺžkou potrubia
rovnajúcou sa 5 násobku priemeru potrubia pred a za miestom odberu vzoriek. Keďže,
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priemery odsávacích potrubí od rámových a pásových píl sú v rozpätí d = 160÷250 mm a od
kotúčových píl v rozpätí d = 125÷280 mm, prierezové plochy kruhových potrubí
vzduchotechnických systémov odsávania od rámových, pásových a kotúčových píl sú S ≤ 0,09
m2, odber vzoriek piliny sa vykonával v 1 odberovom bode, v strede roviny odberného miesta.
Granulometrický rozbor piliny – sitovaním
Základný granulometrický rozbor piliny bol vykonávaný sitovaním t. j. preosievaním
piliny na sade sít s veľkosťami medzier v pletive: 2 mm, 1 mm, 0,50 mm, 0,250 mm, 0,125
mm a dno, na automatickom vibračnom sitovacom stroji AS 200 firmy RETSCH. Sitovací
stroj AS 200 je vhodný k preosievaniu sypkých disperzných produktov s veľkosťou max. do
25 mm za sucha i za mokra.
Za účelom stanovenia podielov frakcií triesok piliny vrátane jemnej frakcie triesok
s rozmermi pod 125 μm bol na Drevárskej fakulte – Technickej univerzity vo Zvolene
vypracovaný interný metodický postup: IMP-AS 200 – „Metodika pre stanovenie zrnitosti
sypkej drevnej hmoty na sitovacom stroji AS 200“. Sitová analýza sa vykonáva na vzorkách
s hmotnosťou m = 50 g, po dobu sitovania τ = 15 min na sade sít s veľkosťami medzier
v pletive od 2 mm do 0,125 mm. Hmotnosti frakcií na sitách boli stanovované na
laboratórnych váhach s presnosťou váženia 0,001g.
Mikroskopická analýza tvaru triesok
Mikroskopická analýza tvaru triesok bola vykonaná optickou metódou – rozborom
obrazu získaného na mikroskope Nikon Optiphot – 2 s objektívom Nikon 4x v Biometrickom
laboratóriu FLD MZLU Brno. Triesky jednotlivých frakcií piliny boli snímané 3 čipovou
televíznou CCD kamerou HITACHI HV-C20 (RGB 752 × 582 pixel), horizontálnym
rozlíšením 700 TV riadkov a vyhodnocované programom LUCIA-G 4.0 (Laboratory
Universal Computer Image Analysis), nainštalovanom na PC s procesorom Pentium 90
(RAM 32 MB) s grafickou kartou VGA Matrox Magic pod operačným systémom Windows
NT 4.0 Workstation. Program analýzy obrazu LUCIA-G umožňuje identifikovať jednotlivé
častice sypkej drevnej hmoty, kvantitatívne stanoviť pre jednotlivé častice nachádzajúce sa
v analyzovanom obraze základné informácie akými sú: dĺžka a šírka častíc, cirkularita t.j.
kruhovitosť vyjadrujúcu mieru odchýlky priemetu daného tvaru zrna od priemetu tvaru
kruhu podľa vzťahu:

ψ=
kde:

4⋅ π⋅S

[–]

O2

S – plocha častice [m2]
O – obvod častice [m]

Podľa tvaru sa triesky delia na ploché triesky, vláknité triesky a izometrické triesky. Ploché
triesky charakterizuje skutočnosť, že dva rozmery triesky: dĺžka a šírka sú výrazne väčšie,
než tretí rozmer t.j. hrúbka triesky. Vláknité triesky sú triesky s výrazným predĺžením
v jednom rozmere s minimálnym pomerom dĺžky k šírke, resp. hrúbke triesky 3:2 a
hodnotou cirkularity ψ < 0,7. Izometrické triesky sú triesky, ktoré majú vo všetkých troch
smeroch približne rovnaké rozmery (a≈b≈d). Hodnota cirkularity izometrických triesok je v
intervale ψ = 0,7÷1.
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Obr. 2 Biometrické laboratórium FLD MZLU Brno pre mikroskopickú analýzu.
Fig. 2 Biometric laboratory at FLD MZLU Brno for microscopic analysis.

VÝSLEDKY
Na obr. 3 je zobrazená rozmanitosť tvaru a rozmerov mokrej borovicovej piliny
vytvorenej v procese pílenia dreva dreviny: borovica lesná, na rámovej píle RZ 71.

Obr. 3 Borovicová pilina z procesu pílenia mokrého dreva na rámovej píle RZ-71.
Fig. 3 Pine sawdust from the sawing process of wet wood with the frame saw RZ-71.

Výsledky sitovej analýzy – granulometrického zloženia zrnitosti mokrej smrekovej,
borovicovej, dubovej, bukovej piliny s vlhkosťou 62÷85 %, vzniknutej v procese pílenia na
rámových pílach typu: RZ–71, R 63–4B, GKT 600, kmeňových pásových pílach typu: Mini
Profi 900, PRIMULTINI 900, kmeňovej kotúčovej píle UPH 35/80, a rozmietacích
kotúčových pílach: JRP V 180 a PWR 401 uvádzajú tab. 1–3.
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Tab. 1 Granulometrické zloženie zrnitosti mokrej smrekovej, borovicovej, dubovej a bukovej
.piliny z procesov pílenia dreva na rámových pílach.
Tab. 1 Granulometric composition of granularity of wet spruce, pine, oak and beech sawdust
.from sawing process of wood with frame saws.
Rozmery
oka sita
[mm]
2,000
1,000
0,500
0,250
0,125
dno

Frakcie
hrubé
stredne
hrubé
jemné

Zastúpenie frakcií v mokrej piline z procesu pílenia dreva na rámových
pílach [%]
RZ-71
R 63-4B
GKT 600
smrek
borovica dub
buk
smrek buk smrek
buk
14,5
13,6
15,2
14,3
18,0
12,9
11,7
12,5
17,2
27,5
18,2
28,9
32,7
19,2
27,4
24,2
51,9
39,0
43,5
31,6
38,8
35,9
36.7
36,3
10,3
18,7
14,5
20,3
7,4
22,2
19,1
17,2
4,2
1,2
6,8
3,7
2,0
7,5
3,7
7,7
1,9
0,0
1,8
1,2
1,1
2,3
1,4
2,1

Tab. 2 Granulometrické zloženie zrnitosti mokrej smrekovej, borovicovej a bukovej piliny
..z procesov pílenia dreva na kmeňových pásových pílach.
Tab. 2 Granulometric composition of granularity of wet spruce, pine and beech saw-dust from
..sawing process of wood with log band saws.
Rozmery
oka sita
[mm]
2,000
1,000
0,500
0,250
0,125
dno

Frakcie
hrubé
stredne
hrubé
jemné

Zastúpenie frakcií v mokrej piline z procesu pílenia dreva na kmeňových
pasových pílach [%]
Mini Profi 900
PRIMULTINI 900
smrek
borovica
buk
smrek
buk
3,4
4,8
3,5
4,4
4,1
4,4
9,7
12,2
7,3
11,3
37,1
35,4
34,2
38,9
34,7
39,0
37,7
37,2
37,4
38,1
10,3
9,3
9,7
8,3
8,5
5,8
4,1
3,2
3,7
3,3

Tab. 3 Granulometrické zloženie zrnitosti mokrej smrekovej, bukovej a dubovej piliny z procesov pílenia dreva na kmeňových kotúčových a rozmietacích pílach.
Tab. 3 Granulometric composition of granularity of wet spruce, beech and oak sawdust from
sawing process of wood with circular and rip circular saws.
Rozmery
oka sita
[mm]
2,000
1,000
0,500
0,250
0,125
dno

Frakcie
hrubé
stredne
hrubé
jemné

Zastúpenie frakcií v mokrej piline z procesu pílenia dreva na
kmeňových kotúčových a rozmietacích pílach [%]
UPH 35/850
JRP V-180
PWR 401
PWR 401
PWR 401
smrek
smrek
smrek
buk
dub
5,8
8,1
7,8
10,0
8,3
11,9
20,9
17,5
27,5
21,3
33,6
30,7
33,0
31,8
33,8
29,8
23,3
24,3
19,4
21,1
14,6
12,4
11,8
8,6
11,3
4,3
4,6
5,6
2,7
4,2

V rámci identifikácie veľkosti a tvaru triesok piliny boli zmerané základné rozmery
triesok v jednotlivých frakciách:
– Najväčšie triesky hrubej frakcie boli identifikované v mokrej smrekovej piline z rámovej
píly RZ 71 s dĺžkou 48 mm. Podľa tvaru, triesky hrubej frakcie s rozmermi nad 2 mm, tak
u borovicovej piliny obr. 3, ako i piliny ostatných drevín možno uvedenú frakciu piliny
charakterizovať ako polydisperznú vláknitú sypkú hmotu – tyčinkovitého tvaru.
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–

Z analýzy obrazu tvaru a rozmerov frakcií triesok v intervale zrnitosti d = 0,125÷1,000
mm mokrej smrekovej, borovicovej, bukovej a dubovej piliny plynie, že pilina týchto
frakcií je tvorená vláknitými a izometrickým trieskami. Kvantitatívne to dokladuje obr. 4,
ako aj tabuľka 4 uvádzajúca podiel vláknitých triesok tyčinkovitého tvaru s hodnotou
cirkularity Ψ < 0,7.

Obr. 4 Mikroskopická snímka tvaru stredne hrubých frakcií d = 0,25÷1 mm smrekovej piliny
vzniknutej v procese pozdĺžneho pílenia reziva na rámových pílach.
Fig. 4 Microskopic picture of the shape of medium coarse fraction d = 0,25÷1 mm of spruce
sawdust produced during the process of longitudinal sawing of timber with frame saws.
Tab.4 Podiel vláknitých triesok s hodnotou cirkularity ψ < 0,7 vo frakciách mokrej piliny
v intervale zrnitosti d = 0,125 ÷ 1 mm.
Tab.4 The share of fibre chips with the value of circularity ψ < 0,7 in fractions of wet sawdust in
the interval of granularity d = 0,125 ÷ 1 mm.
Typ píly

Rámová píla RZ 71

Rámová píla R 63-4B
Rámová píla GKT 600
Pásová píla Mini Profi 900
PRIMULTINY 900
Kotúčová píla UPH 35/850
Kotúčová píla JRP V-180
Kotúčová pila PWR 401

Veľkosť frakcií mokrej piliny
0,125 ÷ 0,250
0,250 ÷ 0,500
0,500 ÷ 1,000
Podiel vláknitých triesok s hodnotou cirkularity ψ < 0,7
smrek
65
75
95
borovica
63
73
91
buk
52
66
88
dub
48
68
86
smrek
63
73
97
buk
51
67
87
buk
45
65
89
smrek
47
69
94
smrek
64
72
95
borovica
58
71
92
buk
47
68
89
smrek
62
67
96
buk
51
70
88
smrek
63
70
94
smrek
64
71
91
smrek
56
68
93
buk
46
69
89
dub
49
69
90
Drevina

60

–

Mikroskopické snímky analýz rozmerov a tvaru triesok jemnej frakcie s rozmermi pod
125 μm uvádzajú, že najjemnejšie triesky z procesov pozdĺžneho pílenia dreva na
rámových, kmeňových pásových a kotúčových pílach sú izometrické triesky t.j. triesky
s približne rovnakými
rozmermi vo všetkých
troch smeroch. Dokladuje to, tak snímka
jemnej frakcie smrekovej piliny z procesu
pílenia dreva na rámovej píle RZ 71 (obr. 5),
ako i rozmery najmenších triesok jemnej
frakcie a kvantitatívny
podiel izometrických
triesok s hodnotou cirkularity v intervale Ψ
= 0,7÷ 1,0 v tabuľke 5.
Obr. 5 Mikroskopická snímka tvaru jemných frakcii d ≤ 125 μm smrekovej piliny z procesu
pozdĺžneho pílenia dreva na rámovej píle RZ 71.
Fig. 5 Microscopic picture of fine fractions shape d ≤ 125 μm of spruce sawdust from the
process of longitudinal sawing of wood with frame saw RZ 71.

Tab. 5 Rozmery najmenších častíc jemnej frakcie mokrej piliny s rozmermi pod hodnotou 125
μm a podiel izometrických triesok s hodnotou cirkularity ψ = 0,7–1,0.
Tab. 5 Dimensions of the smallest particles of fine fraction of wet sawdust with dimensions less
than 125 μm and share of isometric chips with the value of circularity ψ = 0,7–1,0.
Najmenšie častice v mokrej piline [μm]
Typ píly

Rámová píla RZ 71
Rámová píla R 63-4B
Rámová píla GKT 600
Pásová píla Mini Profi
900
PRIMULTINY 900
Kotúčová píla UPH
35/850
Kotúčová píla JRP V-180
Kotúčová pila PWR 401

Súbor č.1

Súbor č. 2

Súbor č. 3

smrek
buk
dub
smrek
buk
buk
dub
smrek
borovica
buk
smrek
buk

76,5 × 66,7
74,7 × 68,8
75,2 × 69,1
81,6 × 76,3
75,8 × 68,3
76,4 × 64,3
81,1 × 79,6
56,4 × 43,3
58,3 × 48,1
62,2 × 58,9
57,7 × 48,4
61,3 × 55,5

89,8 × 76,1
75,9 × 69,2
77,2 × 72,3
82,7 × 73,4
78,7 × 61,8
79,9 × 69,8
83,2 × 78,2
58,8 × 45,8
60,1 × 54,5
66,1 × 52,9
58,4 × 49,9
63,8 × 58,2

93,2 × 88,1
81,1 × 79,1
78,4 × 76,4
97,8 × 91,4
87,1 × 71,6
86,3 × 79,7
91,8 × 88,3
63,6 × 48,7
61,9 × 51,4
66,8 × 60,3
61,1 × 50,6
64,4 × 53,8

Zastúpenie
izometrických
triesok [%]
95
97
94
96
95
97
96
82
84
87
85
87

smrek

48,0 × 43,5

49,8 × 41,8

54,4 × 47,1

88

smrek
smrek
buk
dub

49,3 × 38,2
48,7 × 44,1
50,6 × 41,1
53,3 × 46,1

49,9 × 44,8
50,7 × 41,8
51,1 × 46,9
54,4 × 49,8

51,2 × 43,2
51,7 × 44,2
53,6 × 44,4
57,1 × 52,5

91
89
93
94

Drevina
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Identifikáciou najmenších triesok na mikroskopických snímkach jemnej frakcie mokrej
piliny bola stanovená dolná hranica zrnitosti piliny z procesov pílenia dreva na jednotlivých
typoch strojov. Hodnoty dolnej hranice zrnitosti piliny z rámových píl, kmeňových
pásových a kotúčových píl uvádza nasledovná tabuľka.
Tab. 6 Hodnoty dolnej hranice zrnitosti piliny vytvorenej v procesoch pozdĺžneho pílenia dreva
na jednotlivých typoch píl.
Tab. 6 Values of lower limit of the granularity of sawdust created during processes of longitudenal sawing of wood with different types of saws.
Typ píly
Rámové píly
Kmeňové pásové pily
Kmeňové kotúčové píly

Dolná hranica zrnitosti mokrej piliny [μm]
amin = 75μm
amin = 56 μm
amin = 48 μm.

Z analýz podielu izometrických triesok v jednotlivých frakciách plynie, že vo
všetkých frakciách piliny sa nachádzajú izometrické triesky. Ich zastúpenie v jednotlivých
frakciách piliny však nie je rovnomerné a vzrastá v smere zjemňovania frakcií triesok.
Podiel izometrických triesok v jemnej frakcií mokrej piliny s rozmermi pod 125 μm
dosahuje hodnotu až 97 % (tab. 5). Zastúpenie izometrických triesok v jednotlivých
frakciách mokrej piliny uvádza obr. 6.

Obr. 6 Podiel izometrických triesok v jednotlivých frakciách mokrej piliny s hodnotou
cirkularity ψ = 0,7 – 1,0
Fig. 6 The share of isometric chips in different fractions of wet sawdust with the value of
circularity ψ = 0,7–1,0
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DISKUSIA
Na základe výsledkov sitových analýz a mikroskopických snímok mokrej piliny
vytvorenej v procesoch pozdĺžneho pílenia dreva na rámových pílach, kmeňových pásových
pílach a kotúčových pílach je možné konštatovať že mokrá pilina tvorená v procesoch
pílenia dreva na hlavných piliarskych strojoch v piliarskych závodoch je polydisperzná
sypká drevná hmota s intervalom zrnitosti a = 48 μm – 48 mm.
Vzájomné porovnávanie mokrej piliny vytvorenej v procesoch pílenia na
jednotlivých typoch strojov vedie k záverom, že mokrá pilina z procesov pílenia dreva na
rámových pílach je hrubozrnnejšia než pilina vytvorená pílením dreva na kmeňových
pásových a kotúčových pílach. Dokladuje to tak dvojnásobne vyšší podiel jemnej frakcie
v piline z kmeňových pásových a kotúčových píl, ako i skutočnosť že podiel hrubej frakcie
piliny z rámových píl je o cca 15 % vyšší než podiel hrubej frakcie v piline od kmeňových
pásových píl a kotúčových píl.
Mokrá pilina z procesov pílenia dreva na rámových pílach, kmeňových pásových
a kotúčových pílach je na 80 až 90 % tvorená vláknitými trieskami tyčinkovitého tvaru
stredne hrubých a hrubých frakcií s rozmermi nad 250 μm. Uvedené informácie o zrnitosti
piliny potvrdzujú poznatky publikované v minulosti autormi: [11, 12, 13] a sú v súlade
s výsledkami prác publikovanými v nedávnej minulosti [14, 15, 16, 17, 18, 19, 22].
Sitovými analýzami jednotlivých vzoriek piliny podľa interného metodického
postupu: IMP-AS 200 - „Metodika pre stanovenie zrnitosti sypkej drevnej hmoty na
sitovacom stroji AS 200“ bol takmer u všetkých vzoriek stanovený, podiel jemnej
izometrickej frakcie triesok s rozmermi pod 125 μm. Najmenší podiel jemnej frakcie piliny
s rozmermi pod 125 μm je v mokrej piline z rámových píl, ktorý nepresahuje hodnotu 2,3
%, v mokrej piline z kmeňových pásových píl uvedený podiel je od 3,2 % do 5,8 %
a v piline z kmeňových kotúčových píl v intervale hodnôt od 2,7 do 5,6 %.
Uvedené výsledky dopĺňajú a konkretizujú technologické informácie o piline, ktoré
absentujú v odbornej literatúre a v minulosti sa viacerí autori: [11, 12, 13] o nich okrajovo
zmieňovali.
Stanovenie dolnej hranice zrnitosti piliny z procesu pílenia mokrého dreva amin = 48 μm na
kmeňových kotúčových pílach, amin = 56 μm na kmeňových pásových pílach, amin = 75 μm
na rámových pílach prostredníctvom mikroskopických snímok jemnej frakcie piliny
umožňuje vylúčiť procesy pílenia mokrého dreva na hlavných piliarskych strojoch, tak
z kategórie technologických procesov znečisťujúcich pracovné prostredie respirabilnými
časticami PM2,5 s aerodynamickým priemerom pod 2,5 µm, ako i kategórie zdrojov
znečisťovania ovzdušia prachovými časticami PM10 s aerodynamickým priemerom pod 10
µm, ktoré prispievajú v atmosfére k vytváraniu smogu.
Z analýz tvaru triesok v jednotlivých frakciách mokrej piliny plynie, že izometrické
triesky sa nachádzajú vo všetkých frakciách piliny. Ich zastúpenie v jednotlivých frakciách
piliny však nie je rovnomerné a vzrastá v smere zjemňovania frakcií triesok. Podiel
izometrických triesok v jemnej frakcií mokrej piliny s rozmermi pod 125 μm dosahuje
hodnotu až 97 %. Obdobné zistenie o podiele izometrických triesok v jednotlivých frakciách
suchej borovicovej a smrekovej piline vytvorenej v procese pozdĺžneho pílenia vysušeného
borovicového dreva na jemnerežúcich pílach PRW 15 M a vysušeného smrekového dreva na
jemenrežúcich rámových pílach CLASIC 150/200 uvádzajú autori v prácach: [15, 20, 21].
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ZÁVER
Mokrá pilina vznikajúca v procesoch pozdĺžneho pílenia dreva na rámových pílach,
kmeňových pásových pílach a kotúčových pílach v piliarskych závodoch je polydisperzná
sypká drevná hmota s intervalom zrnitosti a = 48 μm – 48 mm.
Triesky stredne hrubých a hrubých frakcií s rozmermi nad 250 μm sú v prevažnej
miere vláknitého tvaru s výrazným predĺžením v jednom smere. V piline z rámových píl ich
podiel je od 90,2 % do 98,8 %. Pilina z kmeňových pásových píl a kotúčových píl má podiel
hrubých a stredne hrubých triesok o niečo menší pohybujúci sa v rozpätí hodnôt od 81,1 %
do 89,3 %.
Analýzami bolo preukázané, že mokrá piliny vytvorená v procesoch pílenia dreva na
hlavných piliarskych strojoch obsahuje aj jemné frakcie s rozmermi pod 125 μm. Najvyšší
podiel tejto frakcie 3,2 ÷ 5,8 % obsahuje pilina vytvorená v procesoch pílenia dreva na
kmeňových pásových pílach. Podľa tvaru triesok, triesky tejto frakcie na 82 až 87 % patria
do skupiny izometrických triesok.
Dolná hranica zrnitosti mokrej piliny z procesu pílenia na kmeňových kotúčových
pílach bola stanovená na úrovni amin = 48 μm, na kmeňových pásových pílach, amin = 56 μm
a na rámových pílach amin = 75 μm. Uvedené zistenie umožňuje vylúčiť procesy pílenia
mokrého dreva na rámových pílach, kmeňových pásových a kotúčových pílach, tak z kategórie technologických procesov znečisťujúce pracovné prostredie respirabilnými časticami
s aerodynamickým priemerom pod 2,5 µm, ako i kategórie zdrojov znečisťovania ovzdušia
prachovými časticami s aerodynamickým priemerom pod 10 µm, ktoré prispievajú
v atmosfére k vytváraniu smogu.
Z analýz tvaru triesok v jednotlivých frakciách mokrej piliny plynie, že izometrické
triesky sa nachádzajú vo všetkých frakciách piliny. Ich zastúpenie v jednotlivých frakciách
piliny však nie je rovnomerné a vzrastá v smere zjemňovania frakcií triesok.
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SUMARY

In this work, the results of analyses of the granularity of sawdust created in the process of
sawing wet wood on frame, primary band and circular saws are presented.
The wet sawdust is a polydisperse bulk material with grain dimensions in an interval of values
from 48 μm to 48 mm. From the point of view of the shape of grains, coarse and medium coarse
fractions of wet sawdust are mostly created by fibrilar grains. The fine fraction with dimension below
125 μm is created by isometric grains.
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The number of isometric chips is not the same in individual fractions. It increases in the
direction of the chip fraction fining. The share of isometric chips in the fine fraction of wet sawdust
with measures under 125 μm comes up to the value of 97 %.
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